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 بسم هللا الرحمن الرحيم

শাইখ উিাো হবন  ালদন রহিোহুল্লাি বল ন, 

“আোলদর হিহ হিনী িাইলদর প্রহি! আপনালদর িন্তানলদর রক্ত মিা 

আোলদরই িন্তানলদরই রক্ত। আর আপনালদর রক্ত মিা আোলদরই 

রক্ত। রলক্তর হবহনেলয় রক্ত ঝরালনা িলব, আর ধ্বংলির হবহনেলয় ধ্বংি 

চা ালনা িলব। েিান আল্লািলক িাক্ষী কলর ব হি, আেরা 

আপনালদরলক িুল  যালবা না। যিহদন না িািাযয আলি, অথবা আেরা 

মিই স্বাদ আস্বাদন কহর যা আস্বাদন কলরহিল ন িােযা হবন আব্দু  

েুত্তাহ ব রাহদয়াল্লাহু িায়া া আনহু”। 

 

শাইখ আহিয়ািলু্লাি হ বী রহিোহুল্লাি বল ন,  

“হজিালদর োধযলেই আল্লাি আপনালক িংলশাধন করলবন। িংলশাধন 

করলবন পুলরা উম্মািলক”। 

 

শাইখ আব ুেুিআব আয-যারকাবী রহিোহুল্লাি বল ন, 

“আল্লাির িািাযয হনলয় ব হি, আোর িব্স্ব হদলয় আপনার িােলন 

িোলজর হচত্র স্পষ্ট কলর িু ব”। 

 

শাইখ আব ুিােজা জদ্ানী রহিোহুল্লাি বল ন, 

“আল্লাির অনুগ্রলি েুজাহিদলদর কালি ময স্বাথ ্ও েলনাব  থালক, িা 

কালিরলদর কালি থালক না। আোলদর হনিিরা যায় জান্নালি আর 

িালদর হনিিরা জািান্নালে”। 
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মোল্লা দাদলু্লাি রহিোহুল্লাি বল ন, 

“িলিযর জনয অকািলর জীবন মদব, িবু বাহিল র কালি নি িব না”। 

 

শাইখ আব ু  াইি আ -হ বী রহিোহুল্লাি বল ন, 

“উম্মাির অলনক িারী মবাঝা বিন করলি িয় আোলদর”। 

 

শাইখ আব ুরুিো হিহ হিনী রহিোহুল্লাি বল ন, 

“শাইখ আবু কািাদা মিেন বড় হকিু কলরনহন। হিহন শুধু িক কথা 

ব লিন”। 

 

শাইখ মদাি েুিাম্মাদ রহিোহুল্লাি বল ন, 

“আেরা আল েলদর উলেলশ ব ব, আপনারা ই ে অনুযায়ী আে  

করুন। কারণ আল েরা নবীলদর ওয়াহরশ”। 

 

শাইখ আব্দলু্লাি িাইদ রহিোহুল্লাি বল ন, 

“হজিালদর োধযলেই উম্মাি জীবন  াি করলব। আল্লাি ব লিন, 

‘মি ঈোনদারগণ, আপনারা আল্লাি ও রািূল র িালক িাড়া দাও, যখন 

আপনালদরলক ঐ কালজ িালক, যা আপনালদরলক জীবন দান করলব’”।  

 

শাইখ আব ুউিোন আশ হশিরী রহিোহুল্লাি বল ন,  

“শুকহরয়া আদালয়র োধযলে এ েিান মনয়ােলির েূ যায়ন করুন। মি 

আল্লাির বান্দা, হনলজলক আল্লাির কৃিজ্ঞিা আদালয় অিযি কলর 

িু ুন”। 
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শাইখ আব ুিা িা জাে্ানী রহিোহুল্লাি বল ন,  

“আেরা হজিাদ কহর আর হবজলয়র গান মগলয় উম্মাির োলঝ প্রাণ 

িঞ্চার কহর”। 

 

শাইখ আব ুইয়ািইয়া আ -হ বী রহিোহুল্লাি বল ন, 

“হপ্রয় হপিা, হবলেলদর পলরই মিা িাক্ষাৎ পব্ আলি”। 

 

শাইখ েুিিা আব ুইয়াহযদ রহিোহুল্লাি বল ন,  

‘আপনালদর িালথ হেহ ি িলি চাই, যালি আপনালদর ঈোন মথলক নূর 

গ্রিণ করলি পাহর”। 

 

************ 

  
একহট পঙহক্ত - 

 

“অস্ত্র িালি নাও আর শিীদলদর পলথ পা বাড়াও। 

মগা াপহটলক িাজা রাখলি পাহনর বদল  রক্ত মেল  দাও”।  

 

***************  
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মেশলক িুরহিি শিীদগণ 
শাইখ আব ুইয়ািইয়া আ -হ বী রহিোহুল্লাি 

আোলদর িাইলদর হকিু ‘কারােি’ হনলয় আল াচনা করার েলিা এজািীয় অবির 

িেয় িয়লিা আেরা নাও মপলি পাহর। যা হকি ুিাইলয়রা আোলক বল হিল ন, 

আর আোর যা হকি ুেলন পলড় – িাই আপনালদর ব লবা।  

‘কারােি’ িল া আল্লাি িায়া ার হবলশষ অনুগ্রি। িব্শহক্তোন আল্লাি বান্দালক 

িার জীবেশায় বা েৃিুযর পলর অথবা শািাদালির পলর এই েয্াদা দান কলরন। এহট 

পরবি্ীলদর (হৃদয়) মক িুদৃঢ় কলর। আপহন যখন মদখলবন, আপনার এক িাই 

মকব োত্র শিীদ িলয়লি, িার শরীর মথলক রক্ত মবর িলে আর আপহন মেশলকর 

িুঘ্রাণ অনুিব করলিন – এটা অহবস্মরণীয় একহট বযাপার। িার মথলক পহবত্র -

মোিনীয় িুবাি মবর িলে - এটা অলনক বড় বযাপার! এটা িাধারণ মকান হবষয় 

নয়। এই রক্ত িাধারণ মকান রক্ত নয়!  

এই ম াকহট মিা োনুষ যা আিার কলর িাই আিার করলিা, োনুষ যা পান কলর 

িাই পান করলিা। হিহন মিা োনবীয় দবহশষ্টয বহিিভ্ি মকউ নন। িার রক্তও মিা 

 া  রলঙর। হিহন িার রলক্ত পারহিউলের ইনলজকশনও মদনহন ময, িা মথলক 

এেন িুবাি মবর িলে!!  

এটা এই বযহক্তর জনয েিান আল্লাির পক্ষ মথলক একহট হবলশষ িম্মান এবং 

পরবি্ীলদরলক অহবচ  করার োধযে। অথ্াৎ আল্লাি িায়া া মযন আোলদরলক 

ব লিন: ‘এই পলথ যাত্রা কর, কারণ এহট িলিযর পথ। এহট মিই পথ যা জান্নালি 

হনলয় যায়!’ হবলশষি নবীহজ িাল্লাল্লাহু আ াইহি ওয়া িাল্লাে শিীদালনর ময িক  

িহজ ি ও কারােলির কথা উলল্লখ কলরলিন, িার েলধয অনযিে ি  - 

শিীদালনর মথলক মেশলকর িুবাি মবর িওয়া। এগুল া অল্প হকিু ‘কারােি’। 

‘কারােি’ মিা অিংখয ও হবহিন্ন প্রকালরর।  

নবীহজ িাল্লাল্লাহু আ াইহি ওয়া িাল্লাে বল ন: মকান বযহক্ত যহদ আল্লাির রািায় 

আিি িয় অথ্াৎ মকউ যহদ আল্লাির রািায় হগলয় আঘাি পায় িািল  হকয়ােলির 

হদন মি এেনিালব উপহিি িলব ময, িার ক্ষিিান মথলক রক্ত প্রবাহিি িলে। 
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অথ্াৎ িার ক্ষি মথলক রক্ত ঝরলি। রঙ মিা রলক্তর রঙ-ই হকন্তু িুবািহট িলব 

মেশলকর িুবাি। আল্লাি িায়া া কহিপয় েুজাহিদলক এেনিালব িম্মাহনি করলি 

পালরন ময, আপহন আহখরালির পূলব্ দুহনয়ালি মেশলকর িুঘ্রাণ হনলি পারলবন। 

আর এটা রািূ ুল্লাি িাল্লাল্লাহু আ াইহি ওয়া িাল্লালের িাহদলির-ই িিযায়ন।  

এিক  ‘কারােলির’ েলধয, উদািরণস্বরূপ আহে প্রথেহদলক ময ‘কারােিহট’ 

প্রিযক্ষ কহর মিহট ব লি চাহে। ঈদু  হিিলরর হদন হিনজন শিীদ িাই মথলক 

মেশলকর িুঘ্রাণ মবর িলয়হি । রেযান োি মশষ িওয়ার পর, অথ্াৎ রেযালনর 

মরাযা পূণ্ করার পর, ঈলদর হদলন িারা শিীদ িলয়হিল ন। আল্লাি িালদরলক কবু  

করুন!  

িালদর েলধয হিল ন যুবালয়র আ  হ হব ও িা ািউেীন আিগানী। এহদন যুবালয়র 

িুদানীও আিি িন এবং ঐ রালিই শিীদ িন। হবকাল র হদলক িালদর উপর মবাো 

িাে া িলয়হি ।   

ঘটনা িল া - আেরা িাইলদর মবাো িাে ার জায়গার কালিই একহট কযালে 

অবিান করহি াে। িাই হবোলনর মবাোবষ্ণ আেরা শুনলি মপলয়হি াে। 

িাইলয়রা ‘পয়জন অযাম্বুশ’ হনলয় শত্রুর হবোন আক্রেলণ হগলয়হি । আল্লাি 

িায়া ার হনধ্ারণ এেন হি  ময, এই িাইলদর উপর-ই মবাো পড় । যুবালয়র আ  

হ হব ও িা ািউেীন আিগানী- এই দু’জন মিখালনই শিীদ িলয় মগল ন। 

িাইলয়রা আিিলদর ধলর হনলয় এলিহিল ন।  

আেরা রািায় মবর ি াে। যুবালয়র িুদানী গাহড়র মপিলনর হিলট ‘িাব  মকহবলন’ 

ঘুোহেল ন। ‘িাব  মকহবনলক’ আরহবলি কী বল ?  

গুরুত্বপূণ্ হবষয় ি  এহটর িােলন এবং হপিলন দুহট জায়গা রলয়লি। হিহন ঘুহেলয় 

হিল ন। হিহন মবহুুঁশ িলয় পলড়হিল ন, কারণ োথায় আঘাি হি । হিহন খুব কলষ্ট 

শ্বাি হনহেল ন।   

আহে দরজার হদক হদলয় এলি িালক অনয গাহড়লি িু  াে। পলর শিীদলদরলক 

কযালে হনলয় হগলয়হি াে।  

আহে িার োথার হদলক ধর াে। িার োথা মথলক আোর িালি রক্ত পড়হি । 

আেরা িালক অনয একহট গাহড়লি রাখ াে। িঠাৎ মেশলকর িুবাি…!!! অথচ হিহন 
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িখনও মবুঁলচ আলিন, শিীদ িন হন। অকস্মাৎ আোর িালি িার রক্ত মথলক 

চেৎকার িুঘ্রাণ মবর িলি  াগ । অথচ হিহন িখনও জীহবি!  

এই প্রথে আহে মকান শিীলদর মথলক মেশলকর ঘ্রাণ মপ াে। আোর কালি হবষয়হট 

খুবই েে্স্পশ্ী হি । আহে আবু িাি  নালে এক িাইলয়র িালথ কথা ব  াে। 

িম্ভবি আপনারা িার িেলক্ শুলনলিন। ব  াে, ‘শুুঁলক মদখুন’! হিহন ব ল ন, 

‘আপহন যান! মপিলনর গাহড়লি ময শিীদ িাইলয়রা আলি, িালদরলক মদখুন’।  

আহে যখন শিীদ যুবালয়র আ  হ হব ও িা ািউেীন আিগানী িাইলদর কালি 

মগ াে, িা এিই হবস্ময়কর হিল া- যা বণ্না করা যায় না। োলন আহে ব লি 

চাহে, আপনার ক্ষিিালন এলি পরীক্ষা কলর মেশলকর ঘ্রাণ মনয়ার প্রলয়াজন মনই।  

না! পুলরা এ াকা মেশলকর ঘ্রালণ মেৌ মেৌ করহি । গাহড়র চারপাশও মেশলকর 

মিৌরলি িুরহিি িলয় হগলয়হি ।  

গুরুত্বপূণ্ হবষয় িল া - আেরা িাইলদরলক রালি কযালে হনলয় মগ াে। রালি 

আেরা িালদরলক দািন করলি পাহর হন, িল  িারা কযালেই রলয় যায়। িম্ভবি 

কযালে িখন হিনহট িাবু হি । আেরা িালদরলক একহট িাবুলি রাখ াে। 

আল্লাির শপথ! মি িাইলয়রা! িেূণ্ কযাে-ই মেশলকর িুগলে িলর মগ । শুধ ু

িাবু না; অথ্াৎ মকউ কযালে েুকল  প্রথলেই মেশলকর িুবাি মপলি  াগ । এহট 

খুব শহক্তশা ী, হেহষ্ট এবং িুন্দর ঘ্রাণ। িাইলয়রা স্বিাবিই চেলক হগলয়হি ।  

আহে এই শিীদ িাইলদর হবষলয় হকি ুব লি চাই। িারা হি  আোলদর অনযিে 

মেষ্ঠ িাই। আহে ব লি চাহে, িারা আত্মার পহরশুদ্ধিা ও হজিালদর মখদেলি 

২৪ ঘণ্টাই মেৌোহির েি িুলট মবড়াি। িকা  মথলকই িারা রান্নাঘর মথলক ঘর 

পহরষ্কার করা, পহরষ্কার পহরেন্নিা, কাপড় মধায়ায় হনলজলদর বযি রাখলিা। 

রালিও একান্ত বাধয না িল  িারা ঘুোলিা না।  

মোটকথা শিীদ িাইলদরলক রালি এখালনই রাখা িল া। িারা রাি মেশলকর 

মিৌরি হি । মবহশর িাগ িাইলয়র ঘুে আলিহন। িকাল  আেরা িালদরলক 

দািলনর জনয হনলয় যাই। িালদর জনয কবর খুুঁলড় দািন কলর আেরা হিলর আহি। 

অনযানয প্রিযন্ত অঞ্চ  মথলক কলয়কজন িাই এলিহিল ন। িারা কযালে আোলদর 

িালথ হিল ন না। িারা গাহড়লি কলর চল  মগল ন।  
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যবুালয়র এবং িা ািউেীন িাইলদর কবলরর পালশই হি  জনিাধারলণর চ াচল র 

রািা। এখন পয্ন্ত িালদর কবরগুল া িুপহরহচি। িাইলয়রা অলনলকই এখান হদলয় 

মগলিন এবং কবর মথলক মবর িওয়া মেশলকর িুঘ্রালণই িারা কবরগুল া হচনলি 

মপলরলিন।  

এক িাই পরবি্ীলি এলি হনলজই আোলদরলক ব ল ন, “মেশলকর ঘ্রালণই আহে 

কবরহট হচনলি মপলরহি”। দু’িপ্তাি এিালবই মগ । িারপর (অনয মকউ) শিীদ 

িল া এবং যুবালয়র এর পালশ - িাইলদর পালশ দািন করা িল া।  

িযাুঁ… এহটই আোর মদখা প্রথে কারােি, আর িা হি  অহবস্মরণীয়। এরপর 

অবশয যুবালয়র আি িুদানীও শিীদ িন। হিহন রাি দুইটা পয্ন্ত হচহকৎিাধীন 

থাকার পর শিীদ িন।  

আোলদর িাই যুবালয়র িুদানী রহিোহুল্লাি’র একহট বযাগ হি । হকিালবর বযাগ। 

এটা হিহন শাইখ আবু োনিূর নােক এক িাইলয়র কালি মরলখ হগলয়হিল ন। 

আপনারা িালক হচলনন।  

একহট বযাগ মরলখ হগলয়হিল ন, মিহট িার কালি দু’বির ধলর হি । আহে ব লি 

চাহে, যুবালয়র িুদানী দুই বির ধলর বযাগহট মদলখহন। মিহট শাইখ োনিূর এর 

হনকট িংরহক্ষি ও িা াবদ্ধ হি ।  

একবার, যুবালয়র িুদানীর শািাদালির প্রায় এক বির বা নয় োি পলর, আহে 

এেহনলিই শাইখ োনিূর এর কালি হগলয়হি াে। আহে িার িালথ মদখা কর াে 

এবং িার িালথ রুলে বলি গল্প করহি াে। হিহন আোলক ব ল ন, ‘আপহন হক 

জালনন এই বযাগহট কার’? আহে ব  াে, ‘না, আহে জাহন না’। হিহন ব ল ন, 

‘এটা যুবালয়র িুদানীর বযাগ।’  

আহে িালক ব  াে, ‘িযাুঁ, একবার আহে িার িালথ বলিহি াে। হিহন আোলক 

ব ল ন, আোর হকিু বযহক্তগি হকিাব িংরহক্ষি আলি, ইিযাহদ।” জরুরী কথা 

ি , আহে হগলয় বযাগটা খু  াে। আল্লাির কিে! িাইলয়রা, নয় োি বা এক বির 

পর প্রথে বযাগ খু লিই মেশলকর িুবাি মবর িল া। আহে নীরলব হকিাবহট 

ধর াে। মকান কথা বহ হন।  
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শাইখ োনিূর মিখালনই বলি হিল ন। িার পালশ শরীি আিগানী নালে এক িাই 

হিল ন, হিহনও এখন শিীদ িলয় মগলিন। আহে বইহট হনলয় ঘ্রাণ শুুঁকলি  াগ াে 

আর িারা আোর হদলক িাকাহে । বযাি, আহে মকান কথা বহ হন।  

আহে েলন েলন ব  াে, ‘িম্ভবি এটা আোর হবভ্রাহন্ত’। শাইখ োনিূর আোলক 

ব ল ন, ‘এলি হকিু আলি?” আহে িালক ব  াে, “িযাুঁ, আহে মেশলকর ঘ্রাণ 

পাহে।” হিহন আোলক ব ল ন, ‘আহে পরীক্ষা হিলিলব এহট কলরহি।’  

হিহন বল ন: “িকাল  আেরা বযাগহট খু  াে এবং মেশলকর িুঘ্রাণ মিলি আি । 

আেরা আশঙ্কা কলরহি াে, এটা একহট হবভ্রাহন্তও িলি পালর। িাই আপহন যখন 

আিল ন, আেরা আপনালক বহ হন ময, মিখালন মেশলকর ঘ্রাণ আলি। আেরা 

আিল  মদখলি মচলয়হি াে, আপহন বুঝলি পালরন হক না ময, মিখালন মেশক 

আলি? আপহন মেশলকর ঘ্রাণ পালেন হক না’?  

আহে, শাইখ োনিূর ও শরীি রহিোহুল্লাি নয় োি পলরও িুঘ্রালণর বযাপালর 

একেি ি াে। যাই মিাক, এক বির বা নয় োি পূলব্ শিীদ িওয়া এক িাই এবং 

বযালগর েলধয বে হকিাবগুল ার েলধয িেক ্কী?  

এটা আল্লাির একান্ত অনুগ্রি যা হিহন যালক ইো দান কলরন।  

এহট এেন হবষয় যা আহে হনলজ অনুিব কলরহি এবং এর িিযিার বযাপালর 

আল্লাির নালে শপথ করহি। িযাুঁ।  

খুব অদ্ভুি আলরকহট কারােলির কথা - এখালন একজন আনিার িাই হিল ন। 

হিহন প্রায় আট বির হিল ন। হিহন িাইলদর িেথ্ক হিল ন। িাইলয়রা মিখালন 

যািায়াি করলিা। মকউ একোি, মকউ দুই োি মথলক চল  মযি। িার বাহড় হি  

আনিার িাউি এবং িাইলদর আেয়ি ।  

ঐ আনিাহরর বযহক্তগি একহট খািা হি । যখনই িার বাহড়লি যািায়াি করা 

মকউ শিীদ িলিা, িার নােহট মিই খািায় ম খা িলিা। বুলঝলিন?  

অথ্াৎ িার কালি একহট খািা হি , যা মি িার বাহড়লি রাখলিা। িাইলয়রা িার 

কালি এলি ব লিা: “আপহন হক শুলনলিন? অেুক িাই শিীদ িলয়লিন”। হিহন 

িালদর কালি খািাহট হনলয় এলি ব লিন: ‘িার নাে হ খুন”।  
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খািাহট আহে মদলখহি এবং আহেও এপয্ন্ত হকিু নাে হ লখহি। খািাহট আলি এবং 

আপনারা এহট মদখলি পারলবন।  

হকিুহদন পর, এই আনিাহরলক িার বাহড়লি শিীদ করা িলয়হি । িারা মবাো 

মেলর আনিাহরলক িিযা কলর এবং িার িালথ হকি ুমিল  ও কলয়কজন েুিাহজর 

িাইলকও িিযা কলর। দু’-হিন িপ্তাি পর আহে িালদরলক িান্ত্বনা হদলি মগ াে। 

আেরা পহরবারহটলক িান্ত্বনা হদ াে। আহে িালদর িালথ বি াে এবং এিালব 

(বলি) কথা ব  াে।  

আহে িালদরলক দধয্ধারণ এর উপলদশ হদ াে এবং িালদর ব  াে, ‘অেুলকর 

খািা মকাথায়?’ একজন আোলক ব  , ‘আলি’। আহে ব  াে, ‘মিহট আোর 

কালি হনলয় এলিা’। িারা আোর হনকট খািাহট হনলয় এল া। একহট খািা যালি 

হকি ুনাে িাড়া আর হকিুই হি  না। আহে িালদর ব  াে, ‘হ খুন’।  

আহে মদখ াে ময িারা ‘িার’ নােহট হ লখহি । আনিাহর িাইলয়র নাে খািায় 

হ লখহি । িার ক্রহেক নং হি  আহশ বা একাহশ। অথ্াৎ প্রায় আহশজন শিীদ িার 

বাহড়লি হগলয়হি । যাই মিাক, আহে যখন খািাহট হন াে, প্রথেবার খু লিই িা 

মথলক মেশলকর িুঘ্রাণ মবর িল া। এলি কী আলি? মকব োত্র কাহ লি ম খা 

শিীদলদর নাে। অথ্াৎ িা মথলকই মেশলকর িুঘ্রাণ মবর িলে। মিহট আহে 

িাইলদরলক হদ াে।  

আোলদর িাই ম াকোন আ -োক্কী রহিোহুল্লাি, আপনারা িার িেলক্ 

শুলনলিন- িুপহরহচি, হিহন উপহিি হিল ন, এবং অেুক, অেুক.. িারা িবাই 

মেশলকর ঘ্রাণ মপ ।  

প্রায় এক বির পর, আহে মিই আনিালরর পহরবালরর িালথ মদখা করলি 

হগলয়হি াে। আহে এবং শাইখ আব্দুল্লাি িাঈদ রহিোহুল্লাি। আহে িালদরলক 

ব  াে, ‘আোর কালি খািাহট আন’। আল্লাির কিে! মিখান মথলক িখনও 

মেশলকর িুবাি মবর িহে । আহে শাইখ আব্দুল্লাি িাঈদলক ব  াে, ‘মি শাইখ 

আব্দুল্লাি! ধরুন, ঘ্রাণ শুুঁলক মদখুন, মযন আহে িুল  না যাই। িয়লিা পলর আহে 

বল  বিলবা, মকান একহদন আহে হবভ্রাহন্তর হশকার িলয়হি াে’।  
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হিহন আোলক ব ল ন, ‘এটা মথলক স্পষ্টই মেশলকর িুঘ্রাণ মবর িলে’। এলি 

মিেন হকি ু হি  না। মকব োত্র শিীদলদর নাে িাড়া আর হকিুই হি  না। 

এগুল াই কারােি। এইগুল াই আোলদর জনয যলথষ্ট। 

এখনও আলি? িযাুঁ। আোর মদখা কারােলির েলধয এহটও একহট। এখালন একজন 

িাই হিল ন, িার নাে হি …। গুরুত্বপূণ্ হবষয় িল া দালগিালনর একজন িাই, 

দালগিান… আবু রাওয়ািা, িযাুঁ, আোলদর িাই আবু রাওয়ািা দাহগিানী। েূ কথা 

িল া - একহদন িারা বাহড়লি আোলদর কালি এই হিহত্তলি হি  ময, রালি িারা 

অনয এ াকায় চল  যালব। রািায় িালদর উপর মবাো িাে া িয়। িালক শিীদ করা 

িয় এবং িার িালথ িােযাি আ -শােী ও িুহক্িালনর এক িাইলকও শিীদ করা 

িয়।  

এরপর িারা  াশগুল া কহিলন হনলয় এল া। আেরা মিখালন মগ াে - মযখালন 

িারা হি । আহে এবং িাইলয়রা। শাইখ আব্দুল্লাি িাঈদ উপহিি হিল ন, আবু 

িা াোি উপহিি হিল ন, ম াকোন উপহিি হিল ন। আেরা মগ াে। হকি ুকহিন 

গাহড়লি হি  আর হকিু োহটলি। আেরা শিীদলদর মদখ াে এবং বি াে। হকি ু

হি  না, মকান ঘ্রাণ হি  না।  

আল্লাির শপথ, িাইলয়রা! প্রথেবার আেরা যখন বলিহি াে, আোলদর িাই 

রাওয়ািার কহিন মথলক স্বাগি জানালনার জনয িুঘ্রাণ মবর ি । মযন এহট শাহন্ত, 

মযন এহট একহট অহিবাদন যা িেলয় িেলয় আিলি আবার চল  যালে। অথ্াৎ 

ঘ্রাণ আিহি  আবার ক্ষলণ ক্ষলণ িাওয়ায় হেহ লয় যাহে ।  

এহটও কারােিিেূলির েলধয উলল্লখলযাগয একহট, অথ্াৎ হবস্ময়কর 

কারােিিেূলির অনযিে। মদখা মগ  অলনক দূলর মকান এক জায়গায় একজন 

িাইলক শিীদ করা িলয়লি। আর িার এেন হকিু হজহনি আলি, যা শি শি 

হকল াহেটার দূলর। িাইহটলক মিখালন শিীদ করা িল া আর এখালন িার 

হজহনিপত্র মথলক মেশলকর ঘ্রাণ মবর িলি  াগল া।  

মযেন আোলদর িাই ‘েুিা িুহক্, যার কথা আপনারা এখন উলল্লখ কলরলিন। 

িালক গারহদজ এ াকায় শিীদ করা িয়। আেরা গারহদজ এ াকা মথলক অলনক 

দূলর অনয একহট এ াকায় হি াে। আহে এবং আবু বকর িহুক্ নােক এক িাই 
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বলি গল্প করহি াে। হিহন ব ল ন, ‘আপহন এই মেজারহট হচলনন?’ আপনারা 

আরহবলি এটালক কী বল ন? আহে মেজালরর আরহব জাহন না।  

গুরুত্বপূণ্ হবষয় িল া, মিহট মদয়াল  ঝু ালনা হি । হিহন ব ল ন, ‘এহট কার 

আপহন জালনন?’ আহে িালক ব  াে, ‘না।’ হিহন ব ল ন, ‘এহট েুিা িুহক্র।’ 

হিহন আোলক ব ল ন, ‘হিহন আোলক এহট উপিার হিলিলব হদলয়লিন।’  

হিহন আোলক আরও ব ল ন, ‘যখন মথলক মি শিীদ িলয়লি, িা মথলক মেশলকর 

িুঘ্রাণ মবর িলে’। আল্লাির শপথ! মি িাইলয়রা! আহে হনলজ হগলয় িা মথলক মবর 

িওয়া মেশলকর ঘ্রাণ হন াে।  

আহে একবার অথ্াৎ আেরা একবার গাহড়লি এক জায়গা মথলক মবর িহে াে। 

আেরা এক জায়গা মথলক আলরক জায়গায় যাহে াে। আোর িালথ আবু  হিদা 

আ -শােী নালে এক িাই হিল ন। আপনারা িালক আবু  হিদা নালে মচলনন। 

হিহন ড্রাইিালরর পালশ বলিহিল ন এবং আহে িার পালশ হি াে। আহে িার মথলক 

শিীদলদর মেশলকর িুবাি পাই। আহে িালক ব  াে, ‘আপনার কালি হক 

শিীদলদর মকান হজহনি আলি’? হিহন ব ল ন, ‘না, আোর কালি হকিু মনই’।  

এরপরও আহে মেশলকর িুঘ্রাণ পাহে। আহে মিুঁলট িার িােলন হগলয় ব  াে, 

‘আপহন হক হনহিি ময আপনার কালি শিীলদর মকালনা হজহনিপত্র মনই?’ মি 

খুুঁলজ মদলখ ব  , ‘না আোর কালি হকি ুমনই’। হকন্তু আোর নালক িুঘ্রাণটা খুব 

িীব্র  াগহি । গুরুত্বপূণ্ হবষয় িল া, আেরা হনলচ হগলয় আিলরর নাোয পড় াে। 

যখন হিহন গাহড়লি উঠল ন, িখন আোর কালি ঘ্রাণটা আরও প্রব  িল া। আহে 

িালক ব  াে, ‘আপহন হনহিি ময, আপনার কালি শিীদলদর মকান হজহনি 

মনই?’ এখন হিহন ব ল ন, ‘আল্লাি-ই িাল া জালনন।’  

যাই মিাক, কযালে মপৌুঁিালনা পয্ন্ত আেরা প্রায় দুই ঘণ্টা গাহড় চাহ লয়হি াে। 

আেরা িাইলদরলক িা াে জানালি জানালি বি াে। এিেয় হিহন িািলি িািলি 

েুকল ন। হিহন আোলক ব ল ন, ‘আহে ময আিগাহন টুহপ পলরহি িা ম াকোন 

রহিোহুল্লাি আোলক উপিার হদলয়হিল ন। এহট মথলক মেশলকর িুবাি মবর িয়।’ 

হিহন মিহট িােলন আনল ন এবং আহে শুুঁক াে। এই আিগাহন টুহপ মথলকই 

মেশলকর িুঘ্রাণ মবর িহে ।  
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আ িােদু হ ল্লাি, অথ্াৎ শিীদলদর মেশলকর মিৌরি। এখন মিা এেন িলয়লি ময, 

মকান িাই শিীদ িল ই মিই িুবাি মখাুঁজা িয়।  

এর েলধয এক িেয়, আহে নই, একজন িাই আোলক এ িেলক্ বল হিল ন। 

আর িযাুঁ, আপনারা িালক মচলনন, িাই আহে িার নাে উলল্লখ করলি চাই না। 

আব্দুর রউি িাহজক িাই এবং অনয িাইলদর উপর মবাো িাে া করা িলয়হি , 

অথ্াৎ িাইলদর শিীদ করা িলয়হি । স্বিাবিই িাইলদর মগাশি ও অনযানয অংশ 

িহড়লয় হিহটলয় পলড়হি । িারা মিগুল া হনলয় হগলয় কহিলন মরলখ কবলরর েলধয 

িাগ কলর হদ । এক িাইলয়র বাহড়র কালি এই কবরিানহট হি , হযহন আোর 

িালথ কথা বল লি। পরবি্ীলি িার নাে ব ব, ইনশা আল্লাি।  

মিই িাই আোলক ব ল ন, ‘আল্লাির কিে, আহে আোর বাহড়র মিিলর একহট 

ঘলর হি াে। িঠাৎ িীব্র হেহষ্ট িুবাি আোর কােরার েলধয প্রলবশ কর । হকিুক্ষণ 

পর ঘ্রাণটা চল  মগ , িারপর আবার আিল া িারপর…।’ হিহন ব ল ন, ‘আহে 

আোর ঘর মথলক মবহরলয় এলি বাইলর বি াে। মখাুঁড়াখুুঁহড়, কুড়া  ইিযাহদর শব্দ 

শুনলি পাহে াে। মিহদক মথলক িীব্র ঘ্রাণ আিহি  বাহক হনহিি হি াে না’। 

খুবই হবহস্মি অবিায় একজন আনিার িার পাশ হদলয় যাহে । মি িালক 

জানাল া, ‘এই শিীদ িাইলদর উপরই মবাো িাে া িলয়হি । িালদর মথলক 

হবস্ময়কর মেশলকর ঘ্রাণ মবর িলে’। জনিাধারণ অবশয োহট প্রিহৃি হনলয় জো 

কলরহি । 

ম াগালরর আব্দু  কাহদর নালে এক িাই হিল ন। এই িাই আল্লাির হকিালবর 

িালিজ হিল ন। খুব অদ্ভুি এক িাই। হিহন কখলনা কথা ব লিন না। চহিশ ঘণ্টা 

মখদেলি হনলয়াহজি থাকলিন। হিহন একবার িাইলদর কালি এলি ব ল ন, ‘আহে 

শিীহদ িাে া করলি চাই। ইহিশিাহদ িাে া করলি চাই’।  

গুরুত্বপূণ্ হবষয় িল া, িাইলয়রা িার জনয িবহকিুর বযবিা করল ন। িার জনয 

গাহড় প্রস্তুি করল ন। হকন্তু হিহন ব ল ন, ‘আহে হিহিও করলি চাই না। আহে 

চাই না মকউ আোর হিহিও করুক’।  

িাইলয়রা িার িালথ অলনক কথা ব ল ন। িারা িালক এটাও ব   ময, ‘এটা 

উম্মাির ক যালণর জনয। িয়লিা আল্লাি িায়া া এই হিহিওহট অনয ম াকলদর 

িার রািায় মবর কলর আনার কারণ বাহনলয় হদলবন’।  
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গুরুত্বপূণ্ িল া - অলনক কলষ্ট িারা িালক রাহজ করাল া। এেনহক হিহন হনলজর 

জনয একহট ওহিয়ি করল ন। িারপর হিহন িাে া করলি আলেহরকান কযালে 

প্রলবশ করল ন এবং মিখালন হবপ ু িংখযক আলেহরকান দিনয ও েুরিাদলদরলক 

িিযা কলরন। আিলয্র বযাপার ি , িাইলয়র শরীর ক্ষি-হবক্ষি িয়হন। অথ্াৎ 

িালি িাোনয আঘাি িাড়া িার শরীর অক্ষি হি ।  

যাই মিাক, িারপর শত্রুপক্ষ িার েৃিলদি হনলয় কালির একহট গ্রালে িিান্তর 

কলর। গ্রােবািী িাইলক হচনলি পালরহন। িাই িারা িালক একহট কবরিালন দািন 

কলর। িাি োি পর িার িাই জানলি এল া মি মকাথায় আলি ইিযাহদ। িাইলয়রা 

িালক ব  , ‘মি ইহিশিাহদ িাে ায় শিীদ িলয়লি’। হিহন িালদর ব ল ন, 

‘আপনালদর কালি িার হজহনিপলত্রর মকান মিাট টুকলরা বা কাপলড়র টুকলরা 

আলি? আহে এহট িার োলয়র কালি হনলয় মযলি চাহে াে, মযন িার ো আশ্বি 

িন।’  

আল্লাির ইোয় একজন উদযেী মনককার আনিার িালক ব  , ‘আিুন, আহে 

আপনালক িার কবর মদখাহে।’ অিঃপর হিহন আনিার িাইলয়র িালথ মিখালন 

হগলয় মপৌুঁিল ন। আনিার িাই িালক ব ল ন, ‘এহট িার কবর’। মি ব  , 

‘আেরা কবর খনন করল  মকেন িয়’? আনিাহর িাই িার প্রহি িিানুিভহি 

প্রকাশ কলর ব ল ন, ‘অবশযই’।  

িারা কবর খনন কলর কহিনহট মবর কর । িারা িাইহটলক মযেন হিল া মিেনই 

মপ , শুধ ু মচিারায় বারুলদর পাউিার হি । িারপর িারা িালক গাহড়লি িুল  

হনলয় এল া। (শরীরহট) িেূণ্ অক্ষি হি , মকান িেিযা মনই। িািল  িালক 

এখালন কবর মদয়া িলয়লি মকন?  

িারা িালক হনলয় শাইখ বশীর আিোলদর কালি মগ । শাইখ বশীর আিোদ 

আোলক বল হিল ন, ‘আল্লাির শপথ! িাইহটর মথলক মেশলকর িুঘ্রাণ মবর 

িহে । এর পলর আহে মিখান মথলক এলি রািায় দাুঁহড়লয় হি াে। িখন মিই 

গাহড়হটর িালথ মদখা িলয়হি , ময গাহড়লি িার  াশ হি । গাহড়হট ধীলর চ হি ।  

গাহড়র ড্রাইিার এক আনিাহরর িালথ পশিু িাষায় কথা ব  । আহে হকিুই 

বুঝলি পাহরহন। িারপর আনিাহরলক ব লি শুনা মগ , ‘িুবিানাল্লাি! আল্লাি েিা 

পহবত্র! আল্লাি িাড়া মকান শহক্ত বা উপায় মনই’।  
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আেরা িাুঁটলি  াগ াে। আহে হকিুই বুঝলি পাহর হন। িাথী িাই আোলক 

ব ল ন, ‘এই গাহড়লি শিীদ আব্দু  কাহদর িাই হি ’। আহে ব  াে, ‘আোলক 

আলগ ব ল  না মকন?’  

ইহিেলধয গাহড়হট মচালখর আড়াল  চল  মগ । িাই আর  াশহট মদখার িুলযাগ িলয় 

উলঠহন!  

গুরুত্বপূণ্ হবষয় িল া, মি িাইলয়রা! এই ময আোলদর িাই আব্দু  কাহদর -

একজন, দুইজন অথবা হিনজন িাড়া মকউ িার জানাজা পলড়হন। িালক মগাপলন 

ম াগালর হনলয় মগ , কাউলক হকি ুজানায়হন। আোলক ব া িলয়হি , মগাপলন 

রালি প্রায় চার িাজার ম াক িার জানাজা পলড়লি। িারপর আোলদর িাই আব্দু  

কাহদরলক ম াগালর দািন করা িলয়হি । আেরা দুআ কহর আল্লাি মযন িালক 

কবু  কলরন। িাইহট খুব অদ্ভুি হিল ন। 

এগুল া এেন হকি ুকারােি মযগুল া আেরা মদলখহি বা শুলনহি। আল্লাি চাইল  

এটা আপনালদর জনয যলথষ্ট িলব। 

জননক েুজাহিদ িাই: আল্লাির শপথ! মি শাইখ! একবার এেন ঘটনা আেরা 

মদলখহি াে। মবাো িাে ায় এক িাই শিীদ িল ন। িুবিানাল্লাি! হকিুহদন পর 

এক িাই িালক স্বলে মদলখন ময, িার উপর ওজুর হচহ্ন রলয়লি। হিহন িল ন 

িািাদ িাই। হিহন ব ল ন, ‘মি অেুক! আপহন, আপহন, আপহন!’ হিহন ব ল ন, 

‘িযাুঁ আহেই’। ‘আপনার কী ি ’?  

হিহন িালক িা াে হদলয় স্বাগি জানান। হিহন ব ল ন, “আপহন োরা যানহন?! 

আপহন..” মি ব  , ‘আহে েহরহন।’ হিহন ব ল ন, ‘মি অেুক, িাইলয়রা এিালব 

বল , আেরা হনহিি খবর মপলয়হি। মবাো িাে ার শব্দ শুলনহি। ’ এরূপ এরূপ.. 

মি ব  , ‘আোলক োরা িয়হন। আহে োরা যাইহন।’  

মি িার িালথ একই মবাো িাে ায় শিীদ হিিীয় িাইলয়র হদলক িাকায়, অথ্াৎ 

যার মদি হিন্ন-হিন্ন িলয় হগলয়হি । িুবিানাল্লাি! িার হদলক িাহকলয় ব  , 

‘আেরা শিীদ িলয়হি াে।’ িালদর শরীলর ওজুর হচহ্ন রলয়লি। আল্লাির কিে! 

িালদর গালয় িাধারণ আঘািও মনই। মযেনহট িাই বল লিন, আঘালির িাোনয 

হচ ওহ্ন  মনই। 
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এই িাইলদর শািাদালির পর দািলন অংশ মনওয়া িাইলদর েলধয একজলনর কালি 

িাইলদর একহট রুো  হি । রুোল  কলয়ক মিাুঁটা রক্ত হি । কলয়ক োি পলর, 

িাইলয়রা িা মথলক মেশলকর ঘ্রাণ মপ । িুবিানাল্লাি! রলক্তর মিাুঁটা মথলক ঘ্রাণ 

আিহি । িাইহটও (িুঘ্রালণর হবষলয়) হবভ্রাহন্তলি হি  হকনা িা হনহিি িওয়ার 

জনয অলনক মচষ্টা করল া। িাবান হদলয় রুো  ধুলয় মি  ।  

আল্লাি িাল া জালনন! আোর েলন মনই হিহন রুো  কিবার ধুল ন। পাুঁচবার 

নাহক আরও মবহশ। পাুঁচবার বা িারও মবহশ, িাবান হদলয় রুো  ধুলয় মি  । 

আল্লাির শপথ! িারপর হিহন রুো হট হনলয় আিল ন। হকিুক্ষণ পর আেরা 

মদখ াে। আল্লাির শপথ! মি শাইখ, রলক্তর মিাুঁটাগুল া মথলক মেশলকর ঘ্রাণ মবর 

িলে। আর রুো হটর বাহক অংলশ মকানও িুঘ্রাণ মনই।  

শাইখ আব ুইয়ািইয়া আ  হ হব রহিোহুল্লাি: শাইখ আবু   াইি রহিোহুল্লাি এর 

কাপলড়র একহট টুকরা অবহশষ্ট হি । িাইলয়রা এটালক প্রায় িয়-িাি োি ধলর 

মরলখ হদলয়হি । িা মথলক মেশলকর িুঘ্রাণ মবর িলিা। 

িবলশলষ আহে একহট ঘটনা বহ । িাইলয়রা িয়লিা ইলিাপূলব্ শুলনলিন। আহে 

একবার িকা  দশটার হদলক একহট কযালে ঘুোহে াে। এিালব হবোে 

হনহে াে। কায় ু া দশটায় িয় হকনা জাহন না। যাই মিাক, আহে খুব অদ্ভুি 

একহট স্বে মদখ াে। প্রায়শই হদলনর মব া মদখা স্বেগুল া মিইহদলন বা দুই-

একহদলনর েলধয িিয িলয় যায়। অথ্াৎ মবহশরিাগ মক্ষলত্র-ই এেন িয়।  

েূ কথা িল া, আহে মদখ াে ময, আহে োিহজদু  িারালে এলিহি। মযন আহে 

িারাে শরীলি আহি। আহে অলনক উুঁচ ু একহট প্রাচীর মদখলি মপ াে, যার 

োঝখালন রলয়লি োকালে ইবরািীে। এখালন এই মদয়াল  একজন ম াক বলি 

আলি। আহে িালক ব  াে, “আহে হিিলর হগলয় নবীহজ িাল্লাল্লাহু আ াইহি ওয়া 

িাল্লালের জুিা মদখলি চাই।” হিহন আোলক ব ল ন, “এহটর অহিত্ব মনই।” 

আহে িালক ব  াে, “না, এহট োকালে ইবরািীলে আলি।” 

গুরুত্বপূণ্ হবষয় িল া - আহে প্রাচীর হিহঙলয় প্রলবশ কর াে। আহে আোর িাি 

েুহকলয় দু’হট জুিা মপ াে। খুব িুন্দর জুিা, ি লদ রলঙর। জুিাগুহ র একহট 

স্বািাহবক, িান এবং বােহদলক িু া হদলয় কারুকাজ করা। আহে জুিাহট হন াে 

এবং ব  াে, এটা অথ্াৎ এটাই নবীহজ িাল্লাল্লাহু আ াইহি ওয়া িাল্লালের জুিা। 
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আহে িা মথলক হকিু ি ুা হনলয় বাইলর হগলয় আোর বুলক এবং আোর মচালখর 

উপর এিালব ঘষলি থাক াে। এর মথলক উদ্ভূি অথ্াৎ হকি ুিু া এিালব পলড় 

যায়। এই জুিা মজাড়ার প্রহি আহে অদ্ভুি এক িাল াবািা অনুিব কর াে।  

আহে এক অদ্ভুি অবিা হনলয় ঘুে মথলক উঠ াে। আহে একজন িাইলক ব  াে, 

আজ আহে এেন এেন মদলখহি।.. হিহন আোলক ব ল ন, ‘আল্লাি এ িেলক্ 

িাল া জালনন।’ আহে এহট শাইখ িু িান মোিিা আবু  ইয়াযীদ 

রহিোহুল্লািলকও বল হি াে। 

যাই মিাক, হকিুক্ষণ পর একজন েুজাহিদ িাই আোলদর কালি এলি ব ল ন, 

“এখালন ইহিশিাহদ িাে াকারীলদর একহট কযাে আলি। মকেন িলব, যহদ 

আপনারা িালদর মদখলি আলিন?” আেরা পরস্পর পরােশ্ কর াে এবং 

ব  াে, ‘আো, আেরা এই িাইলদর িালথ মদখা করলি যাব।’ 

গুরুত্বপূণ্ হবষয় ি , আেরা এই িাইলদর িালথ মদখা করলি হগলয়হি াে। িারা 

হি  যুবক অথ্াৎ অল্পবয়স্ক। আল্লাির কিে! মি িাইলয়রা! িালদর মচিারাগুল া 

হি  আল াহকি।  

িারা এিালব বিল া আর আেরা িালদর িােলন বি াে। িালদরলক হকি ুকথা 

ব  াে। আল াচনার মশলষ আোর েলন িল া, আোর স্বলের বযাখযা এরাই। আহে 

এই েজহ লি িালদর স্বলের কথা ব  াে। আহে িালদরলক স্বলের কথা 

বল হি াে। মিহদন আহে িালদর ব  াে, আজ আহে এেন এেন মদলখহি..। 

গুরুত্বপূণ্ িল া, আহে িালদরলক হকি ুবণ্না কর াে এবং ব  াে, জুিার িু া 

আপনারাই, আপনারা িকল ই শিীদ িলবন। েৃিলদর জনযই িবিেয় িু া বযবিার 

করা িয়। এটাই আমার স্বপ্নের তুলার ব্যাখ্যা। 

যাই মিাক, দুইহদন পর আহে দূলর এক জায়গায় হগলয়হি াে। িারপর হিলর এ াে। 

িাইলয়রা আোলক অিযথ্না জানালনার পর ব ল া ময, ইহিশিাহদ িাে াকারীলদর 

উপর মবাো িাে া করা িলয়হি  এবং হিনজন িাড়া িবাই শিীদ িলয় মগলিন।  

আহে হগলয় মদখ াে, িখনও একজন মবুঁলচ আলি। অনযানয িাইলয়রা শিীদলদর 

হনলয় মগলি। িখন আরব িাইলদর িারা প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত প্রহশক্ষকলদর েলধয একজন 

িাই এলি আোলক ব ল ন, ‘দুইজনলক পাওয়া মগলি, একজলনর নাে খাহ দ হবন 
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ওয়াহ দ আর একজন হনলজলক যারকাবী ব লিা।’ হিহন আোলক ব ল ন, 

‘িালদর মথলক খুব আিয্জনক মেশলকর ঘ্রাণ মবর িলে।’ আহে িালক ব  াে, 

িাইলদর নাে আোর েলন মনই। িলব আহে আপনালক বল  হদব, িালদর েলধয কার 

মথলক িবলচ‘মবহশ মেশলকর ঘ্রাণ মবর িলব।’  

আহে িার দবহশষ্টয উলল্লখ কর াে। আহে ব  াে, ‘একজন িাোলট বলণ্র, পূণ্ 

দাহড়ওয়া া’। হিহন আোলক ব ল ন, ‘িযাুঁ, এর মথলক খুবই অদ্ভুি মেশলকর ঘ্রাণ 

মবর িলে।’ আহে িালক ব  াে, ‘আল্লাির কিে! েজহ লি বিা অবিায় আহে 

িার মচিারায় নূর মদলখহি াে। ইবাদলির প্রিাব এেনই একহট হবষয়। িার 

মচিারায় খুশু িুলট উলঠহি ’।  

পরবি্ীলি ময িাইলয়রা মবুঁলচ হগলয়হিল ন িারা আোলদর বল লিন, অথ্াৎ িারা 

িাইলদর বল হিল ন, আহে হনলজ িালদর কাি মথলক িরািহর শুহন হন, িলব মিই 

প্রহশক্ষক িাই আোলক বল হিল ন, ‘এই খাহ দ হবন ওয়াহ দ িাে ার আলগর 

হদন িারারাি িা াি আদায় কলর আল্লাির কালি শািাদাি কােনা কলর ব হি , 

মি আোর প্রিু! দ্রুি শািাদাি! আেরা দ্রুি শািাদাি চাই!’  

িকাল ই িালক শিীদ করা িয়। ময হিন্টারগুহ  িারা িাইরা আিি িলয়হি  

মিগুল া আপনালদর কালি হি । এগুপ্নলা মথলকও মেশলকর ঘ্রাণ মবর িহে । 

জননক েুজাহিদ: শাইখ! হবশহদন যাবি আোলদর কালি মকউ এল  আেরা িালক 

ব িাে, শুুঁলক মদখুন! িুবিানাল্লাি! হিহন মেশলকর ঘ্রাণ শুুঁলক হনলিন। 

শাইখ আবু ইয়ািইয়া আ -হ হব রহিোহুল্লাি: এরপলর, আহে এই িাইলদর 

িত্ত্বাবধায়ক হকি ু কে্কি্ার িালথ মদখা কলরহি। িারা আোর কালি আলবদন 

কলরহি : ‘আেরা এেন স্বে আর চাই না।’  

আেরা কী করলি পাহর? আেরা িালদর কবু  করার জনয আল্লাির কালি দু‘আ 

কহর। আল্লাি আপনালদরলক উত্তে প্রহিদান দান করুন এবং আপনালদর োলঝ 

বরকি হদন। 

 

******************   


